Interne Gedragsregels van Centerpoint
Deze gedragsregels zijn opgesteld door de directie van Centerpoint en mogen beschouwd
worden als een instructie aan alle medewerkers van Centerpoint.















Voor Centerpoint is het essentieel dat opdrachtgevers en kandidaten vertrouwen stellen
en kunnen blijven stellen in Centerpoint. Daarom zal Centerpoint zich altijd houden aan
algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden en meer specifiek aan
integriteit, goed vakmanschap, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en
oplossingsgerichtheid.
Consultants van Centerpoint zullen over de prijs en voorwaarden van een uitgebrachte
aanbieding uitsluitend met de desbetreffende cliënten overleg voeren en uitsluitend aan
deze mededelingen daarover doen.
Centerpoint zal, met inachtneming van objectief aan de functie verbonden eisen,
iedereen altijd gelijke kansen op arbeid en gelijke kansen in een arbeidsorganisatie
bieden. Hierbij wordt nimmer onderscheid gemaakt op grond van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele
geaardheid of burgerlijke staat.
Gegevens van een opdrachtgever worden alleen aan kandidaten bekend gemaakt nadat
de opdrachtgever daarvoor zijn/haar toestemming heeft gegeven.
Gegevens van een kandidaat worden alleen aan een opdrachtgever bekend gemaakt
nadat de kandidaat daarvoor zijn/haar toestemming heeft gegeven.
Consultants van Centerpoint trekken alleen referenties na als de kandidaat hiervoor
zijn/haar toestemming heeft gegeven.
Indien een CV, functie- of competentieprofiel aan Centerpoint wordt overhandigd, wordt
deze opgeslagen in de database van Centerpoint. De gegevens, die in deze database
zijn opgeslagen, worden alleen gebruikt door consultants van Centerpoint om een goed
advies uit te kunnen brengen.
Kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever nadat zij volledig zijn
geïnformeerd over de betreffende vacature bij die opdrachtgever en toestemming
hebben gegeven om hun gegevens bij die opdrachtgever bekend te maken.
Consultants zijn verplicht tot volledige geheimhouding tijdens de duur van de
arbeidsovereenkomst en na beëindiging daarvan tegenover derden omtrent kennis,
informatie of gegevens betreffende Centerpoint of de zakelijke relaties van Centerpoint
welke hem/haar bekend zijn geworden als gevolg van zijn/haar dienstbetrekking bij
Centerpoint en waarvan hem/haar de vertrouwelijkheid is kenbaar gemaakt of waarvan
hij/zij de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan vermoeden.






Het is een consultant verboden om van afnemers, leveranciers of anderen gedurende de
dienstbetrekking, zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de
directie van Centerpoint, direct of op enige wijze indirect, geschenken, enigerlei provisie,
tegemoetkoming of vergoeding in welke vorm dan ook, aan te nemen of te bedingen.
Centerpoint verwacht van leveranciers dat afspraken stipt nagekomen worden. Men mag
van Centerpoint hetzelfde verwachten.
Consultants van Centerpoint zullen zich ervan onthouden medewerkers van een
opdrachtgever te benaderen voor een functie elders tenzij die betreffende medewerker
daar zelf om heeft gevraagd en Centerpoint daarvan het schriftelijk bewijs heeft.

